RØYKEN KOMMUNE
MØTEPROTOKOLL NR. 1/12
Organ:
Møtedato:

Samarbeid-LHR 2012-2015
14.03.2012

Innkalte:
Funksjon

Navn

Forfall

Medlemmer

Ordfører Rune Kjølstad (H)

Medlemmer

Tom Erik Hauger (Frp)

FF

Medlemmer

Børre Pettersen (Ap)

FF

Medlemmer

Ordfører Monica Vee Bratlie (H)

Medlemmer

Gunn-Torill Homme Mathisen (V)

Medlemmer

Kent Lippert Olsen (Ap)

Medlemmer

Ordfører Helene Justad (H)

Medlemmer

Tonje Evju (V) – til og med sak 3

Medlemmer

Nina Johnsen (Ap)

Rådmenn

Georg Njargel Semdhus (Røyken)

Rådmenn

Hans Petter Christensen (Lier)

Rådmenn

Gudmund Notøy (Hurum)

Vararepresentant

Møtesaksnr.

Saksnr.
Tittel

PS 1/12

12/885
Konstituering - valg av møteleder

PS 2/12

12/886
Utkast til vedtekter for en ny region.

PS 3/12

12/888
Arbeidsområder / avgrensning av arbeidsområder.

PS 4/12

12/889
Grensedragning mot pågående prosesser i Drammmensregionen.

PS 5/12

12/890
Forpliktelser overfor ansatte i Drammensregionen

PS 6/12

12/891
Partnerskap med fylkesmann og fylkeskommunen

1/12

Konstituering - valg av møteleder
Behandling:
â
Monica Vee Bratlie ble enstemmig valgt som møteleder.
á

Vedtak:
â
Monica Vee Bratlie, møteleder.
á

2/12

Utkast til vedtekter for en ny region.
Behandling:
â
Vedtekter enstemmig vedtatt med endringer.
á

Vedtak:
â
Nye vedtekter ble vedtatt med følgende endringer:
§ 3, tredje avsnitt, første setning endres slik: Regionrådet er vedtaksført når alle kommuner er
representert på politisk nivå.
Samme intensjon føyes inn i § 8 og § 9.
Vedtektene tas likelydende opp i det enkelte kommunestyre.
á

3/12

Arbeidsområder / avgrensning av arbeidsområder.
Behandling:

â
Forslag til arbeidsområder / avgresning utarbeidet under møtet. Enstemmig vedtatt.
á

Vedtak:
â
Vedtaket baserers på listen som står under ”sammendrag og konklusjon” (se Møteinnkalling
nr. 1/12).


Strategisk og operativt samarbeid mellom kommunene.



Felles innsats for mer samferdselsmidler til området.



Identifisering av samarbeids- og samordningsområder og implementering av disse.



Markedsføring og næringsutvikling.



Arena for utredninger av fordeler og ulemper ved kommunesamarbeid.

á

4/12

Grensedragning mot pågående prosesser i Drammmensregionen.
Behandling:
â
Forslag til vedtak utarbeidet under møtet. Enstemmig vedtatt.
á

Vedtak:
â
a) Den konkrete grensedragning vurderes som følge av den videre prosess i
Drammensregionen.
b) Generelt er det viktig å foreta en avgrensning og spissing for å få tilstrekkelig slagkraft
rundt de arbeidsområder som er nevnt under punkt c.
c) Konkret ble det gitt signaler rundt følgende områder:
I.
II.

Senter for fri programvare: ønskes videreført i den nye regionen.
Etablererveiledning: det må vurderes en konsolidering og omlegging av
ordningen.

III.

Reiseliv: her er Hurum tydelig på at dette arbeidet ønskes videreført, enten
direkte eller via den nye regionen.

IV.

Boliger tung rus/psykiatri: samarbeidsnemnda presiserer at dette er et svært
interessant område som må tas fatt i av den nye regionen om det ikke blir noe
løsning med Drammen.

á

5/12

Forpliktelser overfor ansatte i Drammensregionen
Behandling:
â
Rådmennenes forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
á

Vedtak:
â
Det sonderes med de andre kommunene i Drammensregionen om det er aktuelt at våre
kommuner overtar lederen for sekretariatet fra Drammensregionen mot en viss
lønnskompensasjon.
á

6/12

Partnerskap med fylkesmann og fylkeskommunen
Behandling:
â
Rådmennenes forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
á

Vedtak:
â
Røykens rådmann retter en formell henvendelse til fylkesmann og fylkeskommune med
søknad om at regionrådet for Lier, Røyken og Hurum får samme status som øvrige regioner i
fylket. I tillegg rettes det en henvendelse om medlemskap i Osloregionen.
á

